
 

 
 
 
 
 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2020. augusztus 9-16. 
 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI AZ ÉVKÖZI 19. VASÁRNAPON 
 
1./ A keddi szentmise a héten elmarad. Csütörtökön este 18 órakor fatimai 
ájtatosságot tartunk. 
 
2./ Szombat Nagyboldogasszony parancsolt főünnepe, amikor két 
szentmisét mutatunk be: de. 10 és este 19 órakor. Idén szabadnapra esik, 
tegyük igazán ünneppé szentmisével és munkaszünettel, mint a vasárnapot! 
 
3./ Jövő vasárnap de. 9 órától Tüzes Marcell Sámuel orgona- és Vedres 
Péter fagottművész ad koncert-szintű egyházzenei áhítatot. Sokan jöjjetek! 
 
4./ Ma számítunk bőkezűségetekre a festés utáni utómunkálatokhoz.                                                   

HETI MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 15.30 h Gorácz Máté és Schenk Brigitta esküvője         É
         17 h   Glózer Zoé és Krivánik Milán keresztelője         CS 
                19 h      +Kurunczi Istvánné sz. Varró Mária (16. évf.) és +szülei  É 
ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP: Szent Terézia Benedikta (Edith Stein); aug. 9. 
8 h   G               A Sarusi- és a Tóth-család +tagjai és +rokonok   É     
9 h   G Mészáros Benedek, vmint Rácz Mercédesz és Tamás keresztelője  CS  
10 h G               +Karkus József és +családtagok                                                   É                       
Kedd 19 h                                Ma nincs szentmise!                                                                                           
Szerda 7 h        +Hanák János élő neje Mária                                                        É 
      10.30 h             Magyar István temetése a  Cinkotai temető                             É              
Csütörtök 18 h                               Fatimai áhítat                                                  CS 
                  19 h Élő Katalin (55. születésnap)                                                         É 
Péntek 7 h        +id. dr. Merva Ferenc és neje Magdolna (106. és 100. szül.nap)  É                        
SZOMBAT: NAGYBOLDOGASSZONY (MARIA ASSUMPTA); augusztus 15. 
10 h  G               +ifj. Fekete Jánosné Ilona és a Rózsa-család +tagjai                   É 
19 h  G               +Mária Valéria édesanya (21. évf.)                                                É 

ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP: Szent Rókus; augusztus 16. 
8 h    G        +Tóth József és neje Erzsébet szülők      É                                                                                     
9 h    TMS-VP                Egyházzenés áhítat orgonával és fagottal                       É-Z                        
10 h  G               +Várkonyi Sándor és Ilona nagyszülők                                          É               
11 h  G                               Dertzbach Lili keresztelője          CS                                         

    
 

 



 

 
EDITH STEIN, azaz SZENT TERÉZIA BENEDIKTA 

 
     Az egykor Németországhoz tartozó Breslauban (magyarul Boroszló, ma lengyel, 
Wroclaw) született 1891. október 12-én (Jóm Kippurkor) vallásos zsidó család 11. 
gyermekeként. Apja két év múlva halt meg, és az anya jótékony lelkülete lett a 
legjobb nevelőeszköz, melyet gyermekei részére adhatott. Korán megérttette velük 
a bűn fogalmát, és azt, hogy ilyet soha ne tegyenek. (Ma inkább annak tolerálására 
buzdít a katolikus tanítással szakító „haladó katolicizmus”.) Edit mindig törekedett az 
igazság mélyebb megismerésére. Eleinte szívesen járt iskolába; az irodalom és az 
idegen nyelvek érdekelték, a reáliákat nem szerette. 15 évesen megszakította 
tanulmányait, és házas nővéréhez ment Hamburgba, cselédnek. Ott hamar megjött 
a tanulási kedv. Kitűnő érettségivel vették föl a breslaui egyetem germanisztika-
történelem-pszichológia szakára, ahol harcos feminista lett. Bár anyját elkísérte a 
zsinagógába, de már ekkor ateista. Edmund Husserl zsidó filozófus bűvkörébe esve 
1913-tól már a göttingeni egyetemen filozófiát tanul. A katolikus Max Scheilert 
megismerve átértékelte életét. Az első világháborúban vöröskeresztes nővér egy 
katonai kórházban. 1917-ben megismerte Martin Heideggert Freiburg im 
Breisgauban, ahol Reinach professzor özvegyének hatására megért, de nem a 
zsidóságba. Avilai Nagy Szent Teréz Önéletrajzában talált az igazságra, Terézia 
személyes Istenére. Megkeresztelkedett, megbérmálkozott s lett Terézia Hedvig. 
Családja mindezt nagyon helytelenítette. Tovább borzolta kedélyeiket azzal, hogy 
1933-ban belépett a kármelita rendbe, ahol a Szent Keresztről nevezett Terézia 
Benedikta nevet kapta. Előtte még a domonkos nővérek tanítóképzőjében filozófiát 
és irodalmat tanított, majd Münsterben egyetemi docens lett. A rendben rejtett életet 
élt. A zsidóüldözések elől egy holland kolostor fogadta be. 1942. augusztus 9-én 
halt meg Auschwitzban. Az igazhitű II. János Pál pápa Kölnben boldoggá (1987), 
majd szentté avatta (1998), végül Európa társvédőszentjévé nyilvánította (1999). 


